Tomada de Decisão Compartilhada
Por meio do SAC da escola, os pais
analisarão e farão comentários
enquanto escrevem o Plano de
Envolvimento dos Pais e da Família
(PFEP) da escola e avaliam o plano
anualmente. Os pais também
contribuirão por escrito para o
Compacto Escola-Pais. Os pais
analisarão os resultados dos dados da
Pesquisa de Envolvimento da Família
Título I para determinar as mudanças
necessárias. O uso de fundos de
envolvimento dos pais também será
discutido. Os pais receberão
informações em tempo hábil e serão
informados sobre o currículo e as
avaliações dos alunos. Os pais terão
oportunidades de discutir a
programação escolar e revisar os
relatórios de dados
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O envolvimento dos pais é um fator chave no
sucesso acadêmico de todos os alunos da
Escola Secundária Inlet Grove Community.

Comunicação
Os pais receberão informações em um idioma e

Atividades de Envolvimento dos
Pais

formato fáceis de entender. Vamos nos

Com base na entrada da pesquisa dos pais, forneceremos

comunicar com os pais por:

as seguintes atividades para ajudar os pais a compreender

• Folhetos e Inlet Grove School App

o currículo e as avaliações do estado para ajudar os pais a
melhorar o desempenho acadêmico de seus filhos:

• Portal pai do SIS

• Título I Reunião Anual 22-08-2019

• Site da Escola e E-mail

• Crédito e Literacia Financeira Noite 9-19-2019

• Conferências

• Matemática da Família Noite 9-26-2019

• Parent Link (chamadas de Robo-telefone)

• Noite da Família em Colégio 10-17-2019
• Tutorial de Família STEM sábado 12-7-2019

• Visitas pelo Contato de Envolvimento dos Pais
• Conselho Consultivo Escolar (SAC)

Título Anual I Meeting
Os pais são convidados a participar desta
reunião no início de cada ano letivo para saber
mais sobre os requisitos do Título I e nossos
Programas Título I em toda a escola. Nesta
reunião, haverá oportunidades para revisar os
documentos do Título I e dar sugestões sobre o
seguinte:


School-Parent Compact



Política / Plano de Envolvimento

• Pesquisas de Envolvimento Familiar
Remind 101: Envie uma mensagem de texto
para 81010 com a seguinte mensagem: @
600W. Para receber mensagens de acordo com
o texto da sua turma, envie as seguintes
mensagens:
• @ IGHS2023 Calouro
• @ IGHS2022 Sophomores
• @ IGHS2021 Juniors

Familiar Título I

• @ Idosos IGHS2020



Direito dos Pais a Saber

Voluntários



Idéias para futuras atividades de

Os pais são incentivados a se voluntariar em

envolvimento dos pais

nossa escola em uma variedade de capacidades



Orçamento do Título I

que atendam às necessidades dos alunos e da
escola.

• Literatura da Faculdade de Literatura Familiar 2-20-2020
• Tutorial da Família STEM Saturday 5-2-2020

